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Akademier 
föreslagna
Nu har även rektors arbets-
grupp sagt sitt om organisa-
tionsöversynen. Liksom de 
externa bedömarna framål-
ler den att HiG organiseras 
i akademier baserade på ut-
bildning. Nämnderna föreslås 
bli en.

Sid. 5

Preliminärt 
byggavtal
Nu är papperen underskriva 
och om regeringen bara 
lämnar sitt medgivande kan 
bygget av det nya labora-
toriet på Kungsbäck starta i 
augusti. 

Sid. 4
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Rektor Maj-Britt Johansson

Öppet brev 
till kommunikationschef Johan Ahlgren om tildesidorna *

"Självklart handlar detta 
brev om tilde-sidorna, Jo-

han. Samma användarsidor 
som skapas och underhålls 
av enskilda lärare på Ber-
keley, Stanford, Cambridge, 
MIT, KTH, Uppsala, Chal-
mers… Samma användarsi-
dor som vi på HiG berövats på 
över en natt, utan anledning, 
utan förklaring, utan förvaring 
och utan några som helst ar-
gument.  

Vad jag undrar är om det är du 
ensam som valt att ta bort den 
möjlighet som funnits under 
alla dessa år? tar du i så fall på 
dig ansvaret för att en del rik-
tade marknadsföringsinsatser 
blev inte bara misslyckade utan 
rent av pinsamma när presum-
tiva studenter välkomnades av 
en bruten länk på den adress 
som skickats till dem med upp-
maning att söka utbildningar på 
Hig? 

tar du på dig ansvaret för att 
de som läser Högskoleverkets 
webb och väljer att följa länkar 
till vårt projekt om alternativa 
antagningsprov får "error 404" 
istället för demoapplikationen? 
Är det din avdelning som ska 
stå för kostnader för icke-bud-
geterat arbete i mina kurser – 
kostnader för den tid jag behö-
ver avsätta för att svara på alla 
arga mail från studenter som 
inte längre kommer åt kursma-
terialet, och för den tid som det 
sedan tar att uppdatera de mest 
kritiska länkarna?   

Jag antar att du kommer att sva-
ra att användarsidorna inte alls 
försvunnit, utan bara flyttats till 
en annan adress. Vilket även du 
måste erkänna är skrattretande 
– att finnas på Internet betyder 
ju att finnas på den adressen dit 
länkarna pekar. Om man skul-
le ”flytta” Google från www.
google.com till www.letmeseei-
fyoucanguesswhereIamnow.
com, hur skulle man hitta den? 
kanske genom att googla?  

Så sidorna har försvunnit, och 
såvitt jag vet så är det du som 
bär ansvaret. Jag vet inte om 
jag delar känslan med några 
kollegor, men jag känner mig 
i alla fall omyndigförklarad av 
dig. Det är en känsla som inte 
är lätt att hantera, en känsla som 
får en att tänka ”… vad ger ho-
nom rätt att göra det här?”. Så 
jag frågar – vad ger dig rätt att 
vidta en sådan åtgärd utan något 
formellt beslut och utan någon 
utredning, Johan?

Du skrev i ett mail att du ald-
rig föreslagit att tilde-sidorna 
inte ska finnas, men att ni finner 
det nödvändigt att inventera an-
vändningen av sidorna. tydli-
gen kändes det naturligt för dig 
att ta bort sidorna tills invente-
ringen är klar.

HiG befinner sig mitt i en om-
organisationsperiod då vi måste 
utreda både organisationsfor-
men och våra utbildningspro-
gram. Jag är jätteglad att denna 
process inte faller inom ditt an-
svar – risken är uppenbar att vi 
skulle stänga skolan och skicka 
hem studenter tills utredningen 
är klar.  

Goran Milutinovic 
n-institutionen

* Tilde-sidorna är benäm-
ningen på HiG-personalens 
personliga webbplatser eller 
hemsidor. All personal har 
en sådan, men alla använ-
der den inte. De känns igen 
genom att url:en, webb-
adressen, innehåller ett ~, 
ett så kallat tildetecken.

"Hur skrattretande det än må 
vara, är det ett faktum: över-
gången till en ny webbplats har 
lett till att tilde-sidorna fått en 
ny adress. Sidorna har inte ta-
gits bort eller flyttats.  Även 
om tilde-sidorna inte var fokus 
för projekt Nya Webbplatser, 
har förändringen gjort att vi 
har bättre inblick i hur sidorna 
används. För de tilde-adresser 
som är kritiska och ska finnas 
kvar, finns en teknisk lösning. 
att med automatik införa den 
för samtliga tilde-sidor vill vi 
dock undvika.

tilde-användningen varierar 
kraftigt. en del användare har 
flera användningsområden, 
andra ett enda. Vissa använder 
sidorna regelbundet, andra yt-
terst sporadiskt. antalet aktiva 
användare är – högt räknat, det 
vill säga att medarbetaren har 
använt sina sidor någon gång 
under det senaste året – knappt 
200. Av dessa har flera nu redan 
anmält att de inte längre vill ha 
sina tilde-sidor.

När tilde-sidorna en gång skapa-
des vid Högskolan, var syftet att 
ge alla medarbetare en möjlighet 
att bekanta sig med Internet och 
öva sig i att skapa webbsidor. 
Detta var �994 och Internet ett 
nytt fenomen. Femton år senare 
används sidorna för flera andra 
syften, bland annat information 
om forskningsprojekt, kurser, 
samverkansprojekt med mera.

Högskolans nya webbplats är, 
bland mycket annat, en mark-
nadsföringskanal. under en 
lång tid framöver förmodligen 
den viktigaste – vid sidan av 
oss själva som ambassadörer för 

vårt lärosäte. Målgruppsanpass-
ningen på nya hig.se är avsevärt 
utvecklad jämfört med tidigare.

hig.se borde därför vara det na-
turliga alternativet åtminstone 
för ett av tilde-sidornas använd-
ningsområden – information om 
forskningsprojekt, kurser etc. 
Den verksamhet vi bedriver, 
till exempel forskning, är en del 
av Högskolans varumärke och 
vår webbplats en kanal för att 
kommunicera och stärka varu-
märket. På nya hig.se är dess-
utom forskningspresentationen 
förbättrad vad avser struktur, 
innehåll och utseende. 

Inventeringen av tilde-sidorna 
kom till stånd efter ett resone-
mang i projektgruppen. ansva-
ret för inventeringen är alltså 
mitt. Beslutet fattades snabbt, 
men frågan vinner inte på att 
vänta. att säga att det skett utan 
utredning är fel. Inventeringen 
är just en utredning.

Projektgruppen har, med all-
deles för få resurser, uträttat 
storverk. Om du vill bidra med 
lösningar i det fortsatta arbetet, 
kontakta gärna någon i grup-
pen.

att utkräva ansvar från mig för 
en rad andra frågor är missrik-
tat och respektlöst. När du dess-
utom jämför med ansvar för 
en eventuell omorganisation, 
uppfattar jag det som grovt och 
direkt kränkande. Det repre-
senterar ett tonfall som inte på 
något sätt befrämjar det interna 
arbetsklimatet på Högskolan.

Johan ahlGren 
KoMMuniKationschef

Johan Ahlgren svarar här på brevet:

Så kom då sommaren…

att sommaren är här råder 
det ingen tvekan om. Na-

turen har fullkomligt exploderat 
med grönt gräs, gröna löv och 
massor av blommor. Semester-
tiden hägrar nu för oss alla, kan-
ske med sol och bad, en efter-
längtad resa eller bara lata dagar 
med en bok i hängmattan. 

Först måste några saker avslu-
tas. Innan vi skiljs åt vill jag 

berätta om mitt besök i Ovanå-
kers kommun som skedde i slu-
tet av april. Det var starten på 
en serie av kommunbesök som 
avdelningen för kommunika-
tion och samverkan tillsammans 
med kommunerna planerat in åt 
mig. Det kommer att ta ganska 
lång tid innan jag besökt länets 
samtliga kommuner men min 
förhoppning är att besöken ska 
vara genomförda innan höstens 
slut. Jag försöker verkligen att 
prioritera dessa besök, de är vik-
tiga för såväl Hig som för kom-
munerna. Vi ges möjlighet att 
berätta vad vi har på gång, nya 
utbildningsprogram, nya forsk-
ningssamarbeten och vad vi kan 
erbjuda på samverkansområdet. 
kommunerna å sin sida ges till-
fälle att presentera sig och lyfta 
fram sina speciella behov, öns-
kemål och förväntningar på oss. 

kommunbesöken är ett ut-
märkt exempel på hur vi 

som högskola kan samverka 
med det omgivande samhället. 
Det ger Högskolan tillfälle att 
i ett personligt möte med kom-
munernas aktörer identifiera 
behov och önskemål som Hög-
skolan eventuellt kan uppfylla. 
Jag ser detta som en angelägen 
uppgift för oss men givetvis 
måste alla ”nya projekt” föregås 
av en noggrann ekonomisk och 
strategisk analys. 

Min ambition är att träffa 
såväl kommunföreträ-

dare som näringslivets aktö-
rer kontinuerligt. Det kan ske 
genom möten på campus som 
Högskolan inbjuder till eller ge-
nom möten ute i det omgivande 
samhället.

Vid besöket i Ovanåkers 
kommun var vi en grupp 

som representerade Hig.  Här 
ingick Bengt eriksson, prefekt 
vid tB-institutionen, anna Jans-
son Åkerson och Johan ahlgren, 
kontaktmäklare respektive chef 
vid avdelningen för kommuni-
kation och samverkan. Bengts 
deltagande föranleddes av kom-
munens speciella inriktning mot 
skog och trä – ett område med 
anknytning till utbildningspro-

grammet Design & träteknik 
som ges vid Bengts institution. 
Besöket inleddes med ett möte 
på kommunkontoret i edsbyn: 
kommunstyrelsens ordförande 
Björn Mårtensson, hälsade oss 
välkomna tillsammans med 
företrädare för kommunen, 
gymnasieskolan, näringslivet 
och arbetsmarknadsansvarig. 
Vi fick möjlighet att berätta om 
Högskolan och en utförlig pre-
sentation gavs av kommunen, 
bland annat dess utbildning och 
näringsliv. Vi förde också en 
intressant diskussion om vad 
Högskolan kan göra för Ovanå-
kers kommun. 

efter en god lunch gjordes 
företagsbesök på Svenska 

Fönster i edsbyn där företagets 
VD Henk Noback och personal-
chef Jenny törnquist presente-
rade företaget och berättade om 
personalrekrytering. Vi bjöds 
också på en intressant rund-
vandring i den stora fabriken 
där vi fick följa hela tillverk-
ningsprocessen från trä till föns-
ter. Dagen avslutades med ett 
besök på alfta Skogstekniska 
i alfta där våra studenter inom 
utbildningsprogrammet Design 
& träteknik får en del av sin ut-
bildning. lasse larsson, VD för 
företaget, guidade oss runt och 
visade upp ypperliga exempel 
på den goda företagsanda och 
entreprenörskap inom området 
skog och träförädling som kän-
netecknar kommunen. en bättre 
avslutning på dagen kan en rek-
tor med förflutet inom skogens 
värld inte få. 

Jag hoppas nu att er avslutning 
på terminen blir lika lyckad 

och att ni får en riktigt skön och 
avkopplande semester. 

MaJ-Britt  
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Organisationsöversynen:

Ser helst tre akademier och en nämnd

Mycket att läsa, inspirerande 
och lärorika diskussioner och 
kort tid. Uppdraget var inte 
lätt. Men rektors arbetsgrupp 
löste arbetsuppgiften inom 
tidsramen och har dessutom 
satt samman en välskriven 
och lättläst rapport som fram-
håller scenario 2, Akademier 
baserade på utbildning, som 
det bästa alternativet.

Prefekterna Åsa Morberg och 
Nader ahmadi, förskaren Ca-
milla Niss, förvaltningschef 
Olle Sköld samt kåren ordfö-
rande Jeppe Salö hade att läsa in 
sig på mer än en varsin spräng-
full pärm. Där fanns de drygt 
trettiotalet ämnesgruppernas 
beskrivningar, institutionernas, 
de tre arbetsgruppernas ge-
nomgång av de olika framtida 
scenariorna och de externa be-
dömarna agneta Starks och an-
ders erikssons två rapporter.

– Först var jag rädd för att 
materialet skulle spreta åt �5 

olika håll. Det tog en hel helg 
och flera kvällar och den stora 
överraskningen var hur oerhört 
lika man tyckte här på Hig, 
säger Åsa Morberg som varit 
gruppens sammankallande.

Först gjorde gruppen en nog-
grann arbetsplanering där man 
diskuterade varje steg för sig. 
I rektor Maj-Britt Johansson 
direktiv sas att man skulle väga 
samman, bedöma förutsättning-
arna för samt ge förslag på.

Vissa givna
arbetsgruppen kunde lätt loka-
lisera några problemområden. 
ekonomin och trögheten med 
många nämnder och styrelser är 
exempel.

Man har inte vägt forskning 
mot utbildning. Organisations-
rutorna kan ritas åt olika håll, 
något som ska visa att vi är en 
högskola med olika delar.

– Vissa progam har varit giv-
na att tillhöra en viss akademi. 
Men andra program har vi inte 

kunnat göra något av eftersom 
det behövs expertkunskaper för 
att göra det. exempel på detta 
är alla kultur- och kommunika-
tionsutbildningar.

Osäkert läge
Även lärarutbildningarna, dit 
Åsa själv hör, har gett vissa svå-
righeter då det redan till hösten 
kommer en proposition om hur 
de ska vara utformade.

– Därför har vi fått arbeta 
med olika scenarior. 

Tre akademier
De tre akademierna föreslås av 
grubben att ledas av en chef och 
och ett råd. 

– Då vill det till att akade-
micheferna inser att de jobbar 
på en högskola och samarbetar 
i stället för att driva sin egna en-
heter som divisioner.

avslutningsvis stryker deras 
rapport under en del saker som 
gäller delar av den centrala för-
valtningen, trots att denna skulle 

tas upp i ett senare skede. 
Detta, synen på förvaltningen, 

var den fråga som blev orsak till 
en reservation i rapporten. Där 
de flesta i arbetsgruppen vill se 
en delvis decentraliserad för-
valtning vill förvaltnings- och 
ekonomichef Olle Sköld ha en 
sammanhållen.

– Men därmed inte sagt att 
det också ska finnas som en 
central funktion. exempelvis 
Internationella sekretariatet be-
hövs i stora projekt som kina-
projektet.

Rapporten påpekar också att 
ekonomin måste hållas stram, 
över- och undertalighet måste 
regleras snabbt, ett mjukt an-
ställningsstopp införas och 
medel måste till för att tillåta de 
nya grupperingarna att smälta 
ihop på lämpligt sätt.

Följer läraren
Rapporten avslutas med en 
samling frågor som bör tas upp 
till noggrann eftertanke

Något som tidigare rapporter 
inte tagit upp är kompetensut-
vecklingstid. 

– Den tycker vi ska följa lä-
raren. Detsamma anser vi ska 
gälla forskningsmedlen.

Öppet möte
Rapporten presenterades den �8 
maj vid ett öppet möte i Valhall. 
Den finns i sin helhet också att 
läsa på intranätet.

Nu ska rektor Maj-Britt Jo-
hansson och prorektor Svante 
Brunåker bereda frågan till sty-
relsemötet den �2 juni.

ove Wall

(en artikel om de externa bedö-
marna agneta Starcks och an-
ders erikssons rapporter rymdes 
inte i denna tidning men finns 
att läsa på Högaktuellts hem-
sida, www.hig.se/hogaktuellt)

Rektors handplockade arbetsgrupp. Fr. v: Jeppe Salö, kårordförande, prefekterna Nader Ahmadi och Åsa Morberg 
samt administrative chefen Olle Sköld. Saknas på bilden gör forskaren Camilla Niss.

Klartecken för nya laboratoriet
Nu är det preliminära avtalet mellan Högskolan i Gävle och Norrporten för uppförandet av 
en ny laboratoriebyggnad på Kungsbäck signerat. Bygget kan därmed sätta igång, förutsatt 
regeringens medgivande, till en kostnad av cirka 50 miljoner kronor. Inflyttningen är beräknad 
till hösten 2010.

Med en takhöjd på mellan tre 
och sju meter kommer även 
större riggar att kunna upp-
föras i laboratoriehallen som 
bland annat ska ersätta de 
stora ytorna på Brynäs.

Det är också tänkt att en del ut-
åtriktad verksamhet ska kunna 
försiggå i den � 200 kvadratme-
ter stora byggnaden. Vad det kan 
bli finns ännu inga beslut om.

Bilden i dag är att lokalerna de-
las mellan Institutionen för tek-
nik och byggd miljö, Centrum 
för belastningsskadeforskning 
samt eventuellt av Institutio-
nen för pedagogik, didaktik och 
psykologi.

Psykologilabbet är i dag pla-
cerat i en ytterst liten lokal i 
källaren i hus Oden. Men äm-
net växer och skulle mycket väl 
behöva lite större lokaler, säger 

prefekt Åsa Morberg, men till-
lägger att ingenting ännu är be-
slutat i frågan.

enligt byggbeskrivningen 
finns möjlighet att lägga till 
ännu ett våningsplan i bygg-
nadsdelen mot vägen. Men detta 
är till syvende och sidst en fråga 
om vilken ekonomisk konstruk-
tion som ska bära kostnaderna.

Byggstart i augusti, inflytt-
ning ett år senare. 

Den nya labbyggnaden. För orienteringen: byggnaden närmast till höger i bilden är den med skylten Drivhuset på. 
Till vänster skymtar Gävle andra alptopp, Åkermans kulle. Laboratoriet kommer att finnas under det höga taket 
baktill på det nya huset. Hitom detta, grått med lite lägre tak, inryms verkstäder medan den ockrafärgade delen ut 
mot Kungsbäcksvägen rymmer kontor och andra mindre lokaler. Byggnaden kommer inte att ta motionsslingan i 
anspråk och därmed kan även det timrade vindskyddet stå kvar.

12 minuter  
klockan 12

Om berättande och läsande 
talade elisabeth Björklund 
vid vårens sista �2 minuter 
klockan �2 i Högskolebib-
lioteket.

elisabeth har forskat på 
små barns "litteracitet", 
förmåga att förstå skrivna 
budskap och bilder.

– Samtalet börjar redan 
på skötbordet, erinrade hon 
om. 

På egen hand
Sedan utvecklas detta till 
att barnen berättar för var-
andra varefter berättelserna 
börjar följa en vanlig berät-
tarordning med en början, 
en mitt och ett slut.

– Barnen tillägnar sig 
mycket kunskap helt på 
egen hand. Vi kan till ex-
empel se dem sitta och 
bläddra fram och tillbaka i 
en bok, till synes planlöst. 
Men så kan vi se vuxna 
göra också.

– Hos barnen sker allt 
samtidigt. läsandet går 
från att vara en solitär sys-
selsättning till att vara en 
kollektiv.

Vårens sista miniföre-
drag hålls den �2 juni. Se 
bibliotekekt hemsida.

ove Wall

Co-op-utbildningar startar i höst
– Den kanske mest påtagliga 
fördelen med Co-op är att stu-
denten får en naturlig kopp-
ling till arbetslivet redan under 
utbildningen, säger Kjell Ek-
ström på HiG:s Utbildnings- 
och forskningskansli.

Den här utbildningsformen, 
som sker i nära samarbete med 
näringslivet, har funnits vid 
Stanforduniversitetet i uSa se-
dan �900-talets början. Och till 
kommande läsår alltså även vid 
Hig.

De första inriktningarna har 
utarbetats tillsammans med 

bland andra gävle energi inom 
området energisystem samt på 
området Internetteknologi med 
andra företag.

– Det här betyder att studen-
ter använder ett av fyra år till 
arbete inom företaget och får då 
lön därifrån.

Flera utbildningar planeras.
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KALENDARIUM

Vid HVS-nämndens ordinarie sammanträde den 5 maj, (protokoll 
2009:2) beslutades i bland anndra följande ärenden:

ledamöter samt mandatperiod i anställningsnämnden för HS-
området
ansökan om utvecklingsmedel för ett Biomedicinsk analyti-
kerprogram
Klassificering av kurser utbildningsområden
Förslag till programutbud för läsåret 20�0/20��
Fördelning av medel till forskning och forskarutbildning, bud-
getår 20�0 

kommande sammanträden är den �5/9, 20/�0 samt 24/��. Hand-
lingar till nämndens sammanträde ska vara nämndens sekreterare 
tillhanda senast tre veckor innan sammanträdet.  
Protokoll med mera finner ni på www2.hig.se/forskning/forskning/
FoN-protokoll.htm. 
Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordföranden, agneta Ney 
(any@hig.se), eller nämndens sekreterare, Björn karlsson (bko@
hig.se).

Vid NT-nämndens sammanträde den 7 maj behandlades bland an-
dra följande ärenden:

programutbud 20�0/20��
medelsfördelning för forskning och forskarutbildning 20�0
utveckling av internationellt kandidatprogram i datavetenskap
utveckling av Co-op utbildningar inom energisystem och in-
ternetteknologi
utveckling av magisterprogram Besluts-, risk- och  
policyanalys
utvecklingsarbete av ingenjörsprogrammen och Dataveten-
skapliga programmet
rekrytering av professorer till Centrum för logistik och Inno-
vativ Produktion, ClIP

Nästa sammanträde är den 17 september. Protokoll m.m. finner ni 
på www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/Nt-
namnden/Nt-namnden.htm 

Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande Bahram 
Moshfegh (bmh@hig.se) eller nämndsekreterare kjell ekström 
(keo@hig.se).

uppgifter från lärarutbildningsnämnden, LuN, hade inte inkommit 
innan tidningen gick i tryck.




















Avhandling:

Felskattad oro – är det av betydelse  
för patienter med cancer? Klubbat 

i nämnden
Det är inte så illa med 
cancerpatienterna som 
sjuksköterskorna tror. Det 
konstaterar Gunilla Mår-
tensson, lärare i vårdveten-
skap vid HiG, i sin doktors-
avhandling The insider and 
the outsider perspective, 
där hon låtit såväl sköter-
skor som cancerpatienter 
skatta den sjukes mående. 

 
 

Sjuksköterskor har en tendens 
att överskatta sina cancerpatien-
ters emotionella lidande. Det är 
känt sedan länge. Däremot har 
ingen forskning gjorts på vad 
det betyder för patienten, sjuk-
sköterskan eller vårdinsatsen, 
förrän nu. 

 
Lång erfarenhet 

gunilla Mårtensson har under 
närmare 20 år arbetat inom can-
cervården, då inom hematologi, 
med blodcancerpatienter. Hon 
har varit lärare vid Hig sedan 
2000. 

När hon runt 200� kom i 
kontakt med en forskargrupp i 
uppsala som intresserade sig 
för fenomenet överskattning av 
patienters emotionella problem 
väcktes hennes nyfikenhet. 

 
All vårdpersonal

– Det här gäller inte bara sjuk-
sköterskor utan all vårdperso-
nal, även läkare, liksom anhö-
riga till den sjuke. Det har med 
all sannolikhet med coping, 
anpassning, att göra. Man drab-
bas av någonting fruktansvärt 
hemskt men en dag inser man 
att man ju måste fortsätta leva. 
Man kan gå till sig själv och 
tänka på någonting sorgligt eller 
hemskt som hänt en men sam-
tidigt konstatera att man i dag 
mår rätt så bra. 

 

Vad innebär det
Nyfikenheten gällde nu inte 
framför allt fenomenet i sig utan 
vad denna ”felskattning” egent-
ligen hade för betydelse för de 
två inblandade och för själva 
vårdinsatsen. 

– Min första tanke var: sitter 
vi sjuksköterskor och tröstar pa-
tienter som inte behöver tröst? 
ger vi uppmärksamhet till pa-
tienter som inte har behov av 
det? Och vad tycker patienten 

om att få vård den inte har be-
hov av? 

Sådan vård är ju irrelevant 
och det slog gunilla att det kan-
ske till och med kunde vara ne-
gativt för patienterna. 

– en tredje tanke var hur 
sjuksköterskan, som redan har 
ett stressigt arbete, både skapar 
och försöker att lösa problem 
som inte finns. 

 Hon ägnade hela 2005 åt att 
följa 90 nyinskrivna cancerpa-
tienter med konstaterad cancer 
och deras vårdansvariga skö-
terskor under tre hela dagar. De 
båda fick fylla i skattningsfor-
mulär vid inskrivningen och 
efter tre dagar. 

Samma insats
 Resultatet av undersökning-

en pekar på flera saker:
Det faktum att sjuksköter-

skorna överskattade patienter-
nas emotionella problem och 
underskattade deras copingre-
surser och livskvalitet visade 

sig inte vara negativt för vare 
sig patienternas eller sjukskö-
terskornas tillfredställelse med 
vården. Däremot tyckte patien-
terna att de fick sämre vård om 
sköterskorna underskattade de-
ras emotionella problem. 

Märkligt nog skilde sig inte 
heller sköterskornas vårdinsat-
ser nämnvärt åt mellan patienter 
de bedömde ha mera respektive 
mindre emotionella problem.

– Så tvärtemot förväntat så 
verkar det inte vara av någon 
större klinisk betydelse att sjuk-
sköterskor och patienter är över-
ens eller inte om hur patienten 
mår.  Medan både patienter och 
sjuksköterskorna var mer till-
fredsställda med vården om de 
upplevde att de hade en förtro-
endefull relation.

Det fanns också en skillnad 
i hur välutbildade och mindre 
erfarna sköterskor skattade sin 
egen insats. 

– De välutbildade och de med 

längre erfarenhet i cancervården 
var mer tillfredsställda med sina 
vårdinsatser. 

Disputerar gör gunilla Mår-
tensson vid Medicinska fakulte-
ten i uppsala universitet den �� 
juni. avhandlingens fullständiga 
titel är the Insider and Outsider Forts. nästa sida

Cancerpatienter, forts.

Gunilla Mårtensson har analyserat förhållandet mellan 90 cancerpatienter och lika många sjuksköterskor och fun-
nit att sköterskorna signifikant överskattar patienternas oro och ängslan. 

Perspective. Clinical importan-
ce of agreement between pa-
tients and nurses in cancer care 
concerning patients’ emotional 
distress, coping resources and 
quality of life.

ove Wall

Årets antagningsgång
Datum inför HT 2009:

Urval 1: 8 juli 
Första antagningsbeskedet: �0 juli 

Sista svarsdag: �0 juli (Obs!) 

Urval 2: � augusti
Andra antagningsbeskedet: 6 augusti

Sena anmälningar är möjliga ända fram till pro-
gram- och kursstart. Anmälan sker via studera.nu.

antaGninGsenheten

5/5. Invigning av studenternas 
odlingslotter i Wij, Ockelbo. Stu-
denterna har fått 200 kronor var 
att rör sig med för anskaffande av 
växtmaterial. temat är energi.

12/6, Högskolestyrelsen sam-
manträder sista gången innan 
sommaren.

12/6,  aulan umeå universitet. 
ulrik Röijezon vid CBF för-
svarar sin doktorsavhandling 
Sensorimotor functions in ch-
ronic neck pain – objective as-
sessments and a novel method 
for neck co-ordination exercise. 
avhandlingsarbetet utgör en del 
av ett forskningssamarbete mel-
lan CBF, Institutionen för sam-
hällsmedicin och rehabilitering, 
umeå universitet och alfta Re-
hab Center.

16/6, Hus Freja. Matematik-
konferens. Matematiklärare 
från gymnasieskolorna i gävle-
borgsregionen deltar i en sam-
verkanskonferens med lärare 
från Högskolan i gävle.

22/6 – 3/7. Summer School 
2009 – Distributed measure-
ment systems. europeisk som-
marskola med lärare och stu-
denter från nio olika länder. 

19/8, Valhall. Höstens intro-
duktion för nya studenter. Väl-
komsthälsningar i Valhall med 
rektor m fl, programinforma-
tioner och studentföreningar-
nas olika aktiviteter. kommer 
att finnas en länk med info från 
Hig:s första sida vecka 26-27.
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Porto 
betalt

Den akademiska världen är av hävd och urgammal vana 
inte alltid så snabb i vändningarna. (Det beskrivs ibland 
som kvalitetssäkring.) Detta visar inte minst den externa 
organisationsbedömaren agneta Stark som räknat till ��0 
personer i nämnder och styrelser på Hig:s lilla medarbetar-
skara. Det liknar lite sextiotalets stormöten fast med olika 
personer på varje möte.

ett annat problem är studentantalet, även om det ökar. 
Med tusen fristående kurser, på helfart, halvfart och 
kvartsfart och på distans kan man tänka att de flesta möj-
ligheterna är säkrade.

Men dagens krav på valmöjligheter har ökat dramatiskt 
och det gäller inte bara kaffe på pappmugg med spädbarns-
lock. Det är därför mycket viktigt att utöka menyn med 
studier på campus och studier på distans med studier på 
självdistans. 

oWl

Sagokonferens
Den 9–�5 augusti står 
Högskolan tillsammans 
med uppsala universi-
tet som arrangör av the 
�4th International Saga 
Conference.

Vart tredje år möts fi-
lologer, litteraturvetare, 
historiker, etnologer, 
namnforskare, arkeo-
loger och många, från  
från hela världen till en 
konferens för att presen-
tera och diskutera forsk-
ning på ämnet Isländska 
sagor.

konferensen arrang-
eras av Olof Sundqvist 
och agneta Ney vid HS-
institutionen. Den senare 
är även konferensgene-
ral. www.saga.nordiska.
uu.se

Mastern i ...
industriell ekonomi, 
Zeng Haiying, bland 
Hig:s första, har åter-
vänt som gästlärare, nu 
som professor vid eco-
nomy School, guizhou 
university. Hon, och 
hennes två kinesiska kol-
leger undervisar vid Hig 
inom ramen för linne-
aus-Palme-programmet. 

Jonas blev första Edsbyverkstipendiaten
Jonas Wilhelmsson blev den 
första mottagaren av Högskolans 
nya stipendium från edsbyver-
ken aB. 

Jonas har designat och kon-
struerat ett lätt skrivbord för en 
person som dessutom tar myck-
et liten plats. Bordet visades 
upp vid Design och träteknik-
programmets utställningsver-
nissage i Silvanum den 20 maj.

– Det svåraste var att få skivan 
att trots lättheten vara stabil, sa 
han efter att tagit emot �5 000 
kronor av landshövding Barbro 
Holmberg vilket han gör på bil-
den här bredvid.


